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Jouw stem wordt gehoord
Jouw loopbaan is, zeker vandaag door Covid-19, 
een onoverzichtelijk gegeven geworden. De 
vernieuwingen komen in sneltreinvaart, jouw 
rechtszekerheid wordt voortdurend uitgehold. 
Het COV onderhandelt als vakbond met de mi-
nister en de koepels. Het algemeen COV-
bestuur vraagt daarom regelmatig ons stand-
punt. We bespreken dit in ons provinciaal be-
stuur, maar ook via regionale besturen en vak-
bondsafgevaardigden (VA’s) stromen de be-
zorgdheden door. Jouw stem wordt gehoord en 
is heel belangrijk. Jouw feedback heeft in veel 
dossiers tot aanpassingen geleid!

Wij bewaken jouw belangen
Jouw onderwijsloopbaan kent valkuilen. 
Beginners worstelen met het in orde brengen 

De syndicale commissie zorgt ervoor dat VA’s 
en kaderleden goed gevormd jouw belangen 
kunnen verdedigen. 

Regelmatig bieden we voor alle leden info-mo-
menten aan over verloven en eindeloopbaan.
Tijdens de ISB’s (in service bijscholingen) krij-
gen directeurs en administratief medewerkers 
alle info over de nieuwste administratieve aan-
passingen. Zo is jouw persoonlijk dossier op 
school en in het werkstation in goede handen. 
De ISB’s zijn tegelijk momenten van intensief 
netwerken. Dit alles is in jouw voordeel!

Onderwijsmensen blijven eeuwig jong
Levenslang leren is het motto van onze senio-
renwerking, met niet minder dan 12 actieve 
clubs. Een museum- of bedrijfsbezoek, fiets-

van hun persoonlijk dossier. Leraren hebben 
nood aan correcte informatie over afwezighe-
den en verloven. Bij conflicten met overheid of 
schoolbestuur biedt het COV een helpende 
hand. Met pensioen gaan is voor iedereen een 
belangrijk moment. Wanneer kan dat? Welk 
pensioenbedrag krijg ik? Is mijn pensioendos-
sier wel volledig? Het COV houdt je van alles op 
de hoogte. Niet minder dan drie vrijgesteld se-
cretarissen staan in onze provincie voor jou 
klaar (zie dienstbetoon op  www.cov.be).

Goed gevormd
De pedagogische commissie organiseert voor-
drachten en lezingen. Je leert er de laatste pe-
dagogische trends kennen, je krijgt heel wat 
praktijkvoorbeelden en je parate kennis wordt 
bijgespijkerd.

tocht, wandeling, koffietafel, jaarsouper, … ze 
houden onze senioren jong. Het hoogtepunt is 
de jaarlijkse provinciale seniorenontmoeting. 
Deze ontmoeting met het verleden, met de col-
lega’s van toen, is iets waar velen naar uitkij-
ken.

Samen sterk
Deze waaier aan activiteiten vraagt organisatie 
en coördinatie. Dat is de taak van het provinci-
aal bestuur, met 11 bestuursleden. Indien nodig 
schakelen zij mensen in van de vijf regio’s: 
Denderstreek, Scheldestreek, Land van Waas, 
Deinze-Eeklo en Vlaamse Ardennen. Zij hande-
len autonoom, maar leggen verantwoording af 
aan het provinciaal bestuur. Ons credo ‘Samen 
Sterk’ staat garant voor een maximale onder-
steuning van elk COV-lid in onze provincie.

Het Oost-Vlaamse COV biedt een 
waaier aan diensten en 

ondersteuning. Met bijna 8000 
leden zijn wij niet alleen de 

grootste, maar ook de 
veelzijdigste ondersteuner in het 

Oost-Vlaamse onderwijsveld.  
Een overzicht.
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